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باحث في املعهد الدولي للدراسات اإليرانية

ـَص ملّخـــ
يًة اقتصاديًة وحســب،  من وجهة نظــر إيران، ال تكتســُب الموانــئ اإليرانيــة أهمِّ
اها  هات التي يتبنَّ ظر إلى التوجُّ يًة إستراتيجيًة، وذلك بالنَّ ها تكتسُب أهمِّ بّل إنَّ
النظاُم اإليراني. تحاول هذه الدراسة أن ُتلقي الضوء على الجوانب المختلفة 
ية هذه الموانئ، مع تقديم ميناء جاسك كنموذٍج للُمزاَوجة بين االعتبارات  ألهمِّ
المختلفة، التي يأخُذها صانُع القرار اإليراني وهو بصدد التخطيط لالستفادة 
ية الموانــئ البحرية فــي إيران،  من موانئ إيــران؛ وذلك من خــالل، تنــاُول: أهمِّ
ة على بحر قزوين، خريطة الموانئ الجنوبية  خريطة الموانئ الشمالية الُمِطلَّ
ة على الخليج العربي، أهداف إيران من تطوير الموانئ؛ ميناء جاســك  الُمِطلَّ
يــات تطوير الموانــئ اإليرانية، والمشــكالت التــي تواجُه  نموذًجــا، وأخيــًرا تحدِّ

مشروع جاسك.
الكلمات المفتاحية: إيران- الموانئ اإليرانية- االقتصاد اإليراني- ميناء جاسك- 

الشحن البحري- ميناء تشابهار- ميناء الخميني
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مقدمة
ـة فـي االقتصـاد اإليرانـي؛ نظـًرا السـتخدامها فـي  تحتـلُّ المالحـة البحريـة مكانـًة خاصَّ
نقـل %95 مـن كافـةَّ العمليـات التجاريـة اإليرانيـة، يسـاعد فـي ذلـك عـدٌد كبيٌر مـن الموانئ 
فـي إيـران، يصـل عدُدهـا إلـى نحـو 300 مينـاء، أغلبيتهـا عبـارةٌ عـن موانـئ صغيـرة تتبـُع 
مـات والبلديـات المحلِّيـة، والبقيـة عبـارةٌ عن موانئ صغيـرة تتبُع هيئة  المحافظـات والمنظَّ
المالحـة اإليرانيـة، وتُعتبَـر الموانـئ الجنوبية الواقعة على الخليج العربي والموانئ الواقعة 
على بحر قزوين شمااًل، الناقَل األساسي لصادرات النفط اإليراني والبضائع غير النفطية 

ة أنحاء العالم. اإليرانية لكافَّ
تسعى إيران إلى تطوير هذه الموانئ في إطار خدمة طموحها، ال سيما أنَّ موقَع إيران 
ية اقتصادية ُكبـــرى إليران ولدول  الجغرافـــي يجعـــُل من هـــذه المنافذ البحريـــة ذات أهمِّ
ة، التي  العالـــم، ويَُعّد ميناء جاســـك الجنوبي الواقع على خليج ُعمان أحـــد الموانئ المهمَّ
ِه بخطوط أنابيب نفط  حِظيـــت باهتمـــام الحكومة اإليرانية، حيث أنَّ هناك مشـــروًعا لمدِّ

بطول 1100 كلم؛ وذلك لخدمة أهداٍف اقتصادية وإستراتيجية وأمنية متنوِّعة.
ية االقتصادية الكبيرة للموانئ اإليرانية  تجادُل هذه الدراسة بأنَّه على الرغم من األهمِّ
يـــة بعضها، كميناء جاســـك، تجـــاوزت البُعد االقتصـــادي إلى أبعاٍد  دة، إاّل أنَّ أهمِّ المتعـــدِّ
يًة بالنســـبة إليران عن البُعد االقتصادي. كما تجادُل بأنَّ  إســـتراتيجية وأمنية ال تقلُّ أهمِّ
ياٍت وصعوبات تحوُل دون تحقيق اســـتفادٍة ُقصوى من الميزات، التي تتمتَُّع بها  هناك تحدِّ

ها العقوبات التي تواجُهها إيران ُمنذ عقود. هذه الموانئ، وأهمَّ

ية الموانئ البحرية في إيران أّواًل: أهمِّ
ة عبر 7 محافظات إيرانية متاخمة  تتمتَّع إيران بسواحل طويلة تصُل إلى 5800 كلم ممتدَّ
لُكلٍّ من بحر قزوين والخليج العربي، هي: جلستان، جيالن، مازندران، خوزستان، بوشهر، 
هرمزجان، وسيستان بلوتشستان؛ ويقطن هذه المحافظات السبع ُقرابة 18 مليون نسمة، 
أّي أكثـر مـن %22 مـن ُسـّكان إيـران، ورغـم ذلـك تفتقـُر تلـك المحافظـات للتنميـة الكافيـة، 
لذا سـعت إيران خالل السـنوات الماضية لتنمية موانئها؛ للنهوض باقتصادها من ناحية، 
ان على طول السواحل اإليرانية وتخفيف الهجرة الداخلية لطهران من ناحية  وتوزيع الُسكَّ
أُخـرى، وسـلَّمت إدارةَ جـزٍء منهـا للقطـاع الخـاّص، مثـل مينـاءي فريـدون كنار وآسـتارا على 
سواحل بحر قزوين، وموانئ ديلم وكنجان جناوة وجوئبده على سواحل الخليج العربي)1(.

ة في االقتصاد اإليراني، وتُســـتخَدم في نقل أغلب  تحتلُّ المالحُة البحرية مكانًة خاصَّ
العمليات التجارية اإليرانية، وهي الناقُل األساسي لصادرات إيران النفطية وغير النفطية 
ية  ـــة أنحاء العالم، وتميَّزت المؤانئ الشـــمالية على بحر قزويـــن بتنوُّع المنافع واألهمِّ لكافَّ
االقتصاديـــة، مـــا بين موانئ جاذبة للســـياحة مثل كز، أو داعمة للتجـــارة الدولية كأنزلي، 
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ومؤانئ ناشـــطة فـــي نقل الغاز الطبيعي والمواد الغذائية والغـــالل كفريدون كنار، وموانئ 
تَُعـــّد مركـــًزا عالمًيـــا لتصدير الكافيار كميناء تركمان، أو ناشـــطة في نقـــل النفط وتجارة 
البضائع ونقل المنتجات الغذائية كنوشـــهر، أو تربط إيران صناعًيا بدول آســـيا الُوسطى 

كميناء أمير آباد.
ية االقتصادية  ا الموانئ الجنوبية الواقعة على الخليج العربي، فهي األعلى في األهمِّ أمَّ
بالنســـبة إليـــران، ِلمـــا تمثِّله من ممـــرٍّ مفتوح على محيطـــات العالم، تســـتورُد من خاللها 
ر أهـــمَّ منتجاتها كالنفط  إيـــران ُجـــلَّ احتياجاتها من العالم كميناء الشـــهيد رجائي، وتُصدِّ
والبتروكيماويات وغيرها من البضائع والمعادن كموانئ اإلمام الخميني وباهنر وخرمشهر، 
أو تُســـتخَدم لنقل البضائع بين إيران والدول الُمِطلَّة على الخليج العربي كميناء بوشـــهر، 
أو الصيـــد والســـياحة ونقـــل الُرّكاب بيـــن إيـــران ودول الخليج العربي كمينـــاء عبادان، أو 
تُستخَدم كممرٍّ دولي للعبور التجاري إلى أسواق آسيا الُوسطى كميناء تشابهار بالتعاون مع 
ة بسبب العقوبات  َض للتوقُّف أكثَر من مرَّ الهند، في إطار مشـــروٍع مشـــترٍك قديم لكّنه تعرَّ

االقتصادية المتعاقبة على إيران.
هـــذا التوزيـــع الجغرافي للموانئ اإليراني يُبقي خطوَط اّتصالهـــا البحرية مفتوحًة مع 
العالـــم، ال ســـيما إذا ما نََشـــب أيُّ صراع في الخليج العربي، وتـــّم إغالق مضيق هرمز أو 
ضـــت حركة المالحـــة عبره للتهديد، وهذا التنوُّع ليس مقتصًرا على إيران، بل اّتجهت  تعرَّ

بعض دول الخليج لِخطٍط مماثلة لتأمين صادراتها النفطية.
ة، تخدم الموانئ اإليرانية المكانَة الجيوسياسية إليران، حيث تمتلك إيران  وبصفٍة عامَّ
ا في قلب العالم، باعتبار إيران جغرافيا تتقاطع عندها خطوط التجارة الدولية  موقًعا مهّمً
وعدٌد من المشـــروعات المتنافســـة بين الُقوى الكبرى، وتدخـــل بعض هذه الموانئ ِضمن 
ر خدمًة  هذه المشـــروعات، مثل مبادرة الحزام والطريق، وغيرها من المبادرات، التي توفِّ
ة في اختصار وقت نقل البضائع، ويمكن أن تتحوَّل بعض الموانئ اإليرانية إلى مراكز  مهمَّ
ر إيراداٍت  لتقديم خدمات ودعم لوجســـتي على خّط الشـــحن بين الشرق والغرب، بما يوفِّ

هائلة.
وتُعتبَر الموانئ اإليرانية المنفَذ الرئيسي لصادرات النفط اإليراني إلى العالم، ومن ثمَّ 
فهي تخدُم القطاع الرئيسي الذي يرفُد الميزانية اإليرانية بأحد أهّم مواردها الرئيسية، 
بجانـــب الصادرات األُخرى من المعادن والمواد الخام والمواد والمنتجات الزراعية، ليس 
هـــذا وحســـب، بل تدخل الموانئ ضمـــن ِخطط الحكومة اإليرانيـــة لتنمية بعض المناطق 

والمحافظات، وتحقيق تواُزن تنموي يحدُّ من الهجرة نحو المدن الُكبرى.
ية عســـكرية وإســـتراتيجية للحرس الثوري  وتمثِّـــل الموانـــئ اإليرانية مناطق ذات أهمِّ
ر اّتجاهاٍت  والجيش اإليراني، حيث ينتشر إلى جوارها العديُد من القواعد العسكرية، وتوفِّ
متنوِّعة لحركة البحرية اإليرانية، ســـواًء في الخليـــج العربي أو المحيط الهندي، ومنطقة 
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آســـيا الُوسطى، ومن خاللها تنطلُق األسلحة إلى الميليشيات، والنفط إلى الدول الحليفة 
كسوريا وفنزويال، وأخيًرا تُعتبَر مركًزا لتهريب البضائع والعمليات غير المشروعة للحرس 

الثوري، الذي يقود إستراتيجيَة مقاومِة الضغوط األمريكية.
ًة لدعم سياســـات المقاومة االقتصادية، حيث  إنَّ النظـــام اإليراني يَعتِبر الموانئ منصَّ
ـــر ُفرًصـــا لتنويع خيـــارات التعاُمل مع العقوبـــات األمريكية، فهذه الموانـــئ منفٌذ مهّم  توفِّ
م بدائل يتّم من خاللها توزيع محّطات تصدير النفط؛ األمر  لتهريب النفط والبضائع، وتقدِّ
ية اإلستراتيجية  الت صادرات النفط وغيرها من الصادرات ذات األهمِّ الذي يزيد من معدَّ

لالقتصاد اإليراني.
خريطة )1(: أهّم الموانئ اإليرانية

Resource: Seanews.US Shipping Lines to return to Iranian Ports, https://bit.ly/3tiDh55

ة على بحر قزوين ثانًيا: الموانئ الشمالية الُمِطلَّ
 تُعتبَر منطقة بحر قزوين التي تقُع في شمال إيران، واحدًة من أهّم الوجهات االقتصادية 
ـل عليـه خمُس دوٍل هي  والسـياحية فـي إيـران، ونظـًرا لمسـاحة بحـر قزويـن الشاسـعة، تِطّ
روسـيا وإيـران وأذربيجـان وتركمانسـتان وكازاخسـتان، وعلـى امتـداد سـواحل بحـر قزوين، 
ٌر مـن الموانـئ التـي تلعـُب دوًرا مؤثِّـًرا فـي حركتـي التجـارة والسـياحة بيـن  يُوَجـد عـدٌد مقـدَّ

إيران والدول الُمِطلَّة على البحر، كما يلي:

https://bit.ly/3tiDh55
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1. ميناء أنزلي
يَُعّد ميناء أنزلي أحد أهّم الموانئ اإليرانية على بحر قزوين، ويقُع في مدينة أنزلي، التي 
تَُعـّد ثانـي أكبـر مدينـة مـن حيث عدد الُسـّكان في مقاطعة جيالن، بعـد العاصمة اإلقليمية 
ل وأكبر ميناء في إيران على شواطئ بحر قزوين، وإضافًة إلى  »رشت«. هذا الميناء هو أوَّ
يتـه االقتصاديـة لهـذه المنطقـة، تعتبـر أنزلـي منطقـًة سـياحية تجذُب إليهـا العديَد من  أهمِّ

السّياح من داخل إيران وخارجها)2(.
ة في أنزلي  مة المنطقة الُحرَّ رة التفاُهم بين منظَّ ية الميناء مع توقيع مذكِّ وتزايدت أهمِّ
وجمعيـــة التعـــاون االقتصادي واالســـتثمار الصينية في 2018م، حيث تَُعـــّد التجارة ونقل 
البضائـــع على طول »الكريـــدور« )الممـــّر( الصيني-اإليراني، من بين أهـــّم بنود المذكرة، 
ومعلـــوٌم أنَّ الممَرّ لهذا الطريق يبدأ من أوروم جي بالصين وميناء أكتاو بكازاخســـتان، ثّم 
ميناء أنزلي في إيران؛ وذلك بهدف إنشـــاء ُطُرق مشـــتركة جديدة بين إيران والصين، مع 

ة في أنزلي، وزيادة ِسعة الشحن في بحر قزوين.)3( التركيز على المنطقة الُحرَّ
يًة إستراتيجية؛ ألنَّه يدخل ضمن مسار الشحن البديل لقناة  ويكتسب هذا الميناء أهمِّ
ـــحنات المّتجهة من الهند إلى شـــمال أوروبا، وتتمحور فكرة الممّر في نقل  الســـويس للشُّ
البضائع من ميناء نافا شـــيفا بالهند إلى ميناء تشـــابهار جنوب شرق إيران، ومن ثمَّ شحن 
البضائع بواسطة البر إلى ميناء بندر أنزلي على ساحل بحر قزوين، ومن ثمَّ نقل البضائع 
ـــكك  عن طريق البحر إلى أســـتراخان بروســـيا، ومنها إلى شـــمال روســـيا أو أوروبا بالسِّ
الحديدية، ويهدُف هذا المشـــروع إلى اختصار المســـافات الطويلة وتقليل الفترة الزمنية 

لنقل البضائع والمنتجات، من 38 يوًما إلى 14 أو 16 يوًما.)4(
2. ميناء نوشهر

تـّم بنـاءُ هـذا المينـاء فـي الفتـرة مـن 1930–1939م، مـن ِقبَـل شـركتين هولنديـة وبلجيكية، 
يات  ويَُعّد مـن أهـّم الموانـئ االقتصاديـة والتجاريـة في إيران، حيث يتّم من خالله تباُدل كمِّ
كبيـرة مـن البضائـع سـنوًيا، وهـو أقـرب مينـاء إلى العاصمـة اإليرانيـة طهـران، حيـث تبلُـغ 
المسـافة بيـن هـذا المينـاء وطهـران 200 كلـم، ويمتلـك 9 مرافـئ، أحدهـا لنقـل النفـط، 

والثمانية األُخرى الستيراد وتصدير المنتجات التجارية والبضائع)5(.
ة في  ومن الميزات األُخرى لهذا الميناء، ُقربه من المراكز اإلنتاجية والصناعية المهمَّ
إيران، في محافظات طهران وســـمنان وخراسان والمحافظة المركزية، إضافًة لذلك فإنَّ 
المنطقة التي يقُع فيها الميناء تتمتَّع بظروف مناخية مناســـبة لتصدير المواد والمنتجات 
الغذائية إلى دول آســـيا الوســـطى والقوقـــاز، ويُوَجد بالُقرب من المينـــاء مطار للرحالت 
الداخلية، فضاًل عن أنَّه يختصُر المسافة والوقت بالنسبة لدول أوروبا وآسيا الوسطى)6(.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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3. ميناء أمير آباد
تـّم تحويـل هـذا المينـاء منـذ نحـو 17 عاًمـا من مينـاٍء للصيد إلى ميناٍء تجـاري واقتصادي، 
ـع أن تزيـد إلى 2000 هكتـار، ويَُعّد اليوم  وتبلـغ مسـاحته حوالـي 1600 هكتـار، ومـن المتوقَّ
مـن أكثـر الموانـئ اإليرانيـة ازدحاًمـا ونشـاًطا، ويحمـل أيًضـا اسـم المنطقـة االقتصاديـة 
بت هذه الميزة في عجلة النشـاط فيه، بما في ذلك تصدير واسـتيراد  ة، وقد تسـبَّ الخاصَّ

وعبور البضائع بشكٍل أسرع من غيره )7(.
ي هذا الميناء على قرية أمير آباد الواقعة على بُعد 10 كلم من الميناء، وهو أحد  ُســـمِّ
دِة األغراض بمحافظة مازندران، وتَُعّد المنطقة التي يقُع فيها هذا الميناء،  الموانئ متعدِّ
مـــن أهّم المناطـــق االقتصادية والصناعية في إيران، كما يَُعّد هـــذا الميناء هو الرابع من 
ة  ل المنطقة الُحرَّ ية، بعد موانئ الشهيد رجائي واإلمام الخميني وقشم، ويُشكِّ حيث األهمِّ

الرئيسية بمحافظة مازندران، التي تربُط إيران بدول آسيا الوسطى عبر بحر قزوين.)8(
4. ميناء فريدون كنار

يقـع هـذا المينـاء علـى بُعـد 8 كلـم مـن مدينـة فريدون كنار على سـاحل محافظة مازندران، 
ـت الموافقـة عليـه كمينـاء مـن ِقبَـل  وتبلـغ مسـاحته نحـو 73 هكتـاًرا؛ وفـي عـام 1990م، تمَّ
البرلمان اإليراني، أّما رصيفه الحالي فقد تّم بناؤه في الفترة من 1995م إلى 2002م )9(، 
يته العالية بالنسبة إليران بسبب موقعه ودوره في النقل البحري والتجاري، تّم  ونسبًة ألهمِّ
إدراُجـه ضمـن قائمـة أفضـل الموانـئ اإليرانيـة. في عام 2007م، تـّم نقل إدارة هذا الميناء 
دِة األغراض، حيث  ة 40 عاًمـا، ويُعتبَـر المينـاء مـن الموانئ متعـدِّ إلـى القطـاع الخـاّص لمـدَّ
ـة بمسـاحة مخـازن تبلـغ 36 ألـف م ،  ـة للبضائـع العامَّ يمتلـك عـدًدا مـن المحّطـات؛ محطَّ

ة للغاز الُمسال)10(. ة للنفط، ومحطَّ ة للغالل، محطَّ ة للحاويات، محطَّ محطَّ
5. ميناء تركمان )تركمن(

يُعتبَـر مـن أقـدم الموانـئ اإلسـتراتيجية اإليرانيـة علـى بحـر قزويـن، حيـث أُنِشـئ فـي العام 
1927م، وخـالل الدولـة البهلويـة، أُطِلـق عليـه اسـم مينـاء الشـاه، ويقع علـى بعد 10 كلم من 
د مناطـق الجذب، وهو من أقدم الموانئ التي تّم ربطها  الصحـراء التركمانيـة، ويتميَّـز بتعـدُّ
بالسـكك الحديديـة)11(. ومـن المثيـر لالهتمـام، أنَّه يمثِّل عاصمـة الكافيار في العالم، حيث 
يتـّم الحصـول علـى %40 مـن الكافيـار فـي البـالد مـن هـذه المنطقـة، وإلـى جانـب تصديـر 
ر القطـن، وتشـتهُر المنطقـة التـي يقـع فيهـا مينـاء تركمـان بالطقـس  الكافيـار، فإنَّـه يصـدِّ
المعتـدل، وبالصناعـات اليدويـة، وتربيـة الخيـول، وصناعة األوشـحة، ويَُعّد الميناء من بين 
المعالـم السـياحية والوجهـات السـياحية فـي المنطقـة، ويِطـّل علـى الوجهـات السـياحية 

األُخرى، التي يمكن مشاهدتها؛ كمحمية سفيكوم وبازار دوشنبه، وقرية قرة قاشلي.)12(
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6. ميناء كز )گز(
يقع في غرب مقاطعة جولستان، وعلى مسافة حوالي 44 كلم من مدينة جورجان، ويتميَّز 
بمنـاخ بحـر قزويـن المعتـدل. هـذه الظـروف المناخيـة والطبيعـة الخضـراء ووجـود الغابات 

وشالالت المياه، جعلت من الميناء والمناطق المحيطة قبلًة للسّياح)13(.
خريطة )2(: أهّم الموانئ اإليرانية الواقعة على بحر قزوين

Resource: Sipping Company in Iran, https://bit.ly/2YCu7Ck

ة على الخليج العربي والمحيط الهندي ثالًثا: الموانئ الجنوبية الُمِطلَّ
يتها أكبر أيًضا؛ ألَّن معظم  تَُعّد الموانئ في جنوب إيران أكثَر من الموانئ في شمالها، وأهمِّ

صادرات وواردات البالد تتّم عبرها، ومن أهّم تلك الموانئ:
1. ميناء الشهيد رجائي

يقـع هـذا المينـاء علـى بُعـد 23 كلـم غـرب مدينـة بندر عباس وشـمال جزيرة قشـم ومضيق 
ية التجارية لهذا الميناء هو موقعه الجغرافي المميَّز، وسهولة  هرمز، ولعّل ما زاد من األهمِّ
الوصـول إلـى الميـاه الدوليـة عبـر الخليـج العربـي، واالتصـال بشـبكة السـكك الحديديـة 
ة في جزيرتي كيش وقشم وموانئ الخليج  الدولية وطريق الحرير، وُقربه من المناطق الُحرَّ
ية  العربي)14(. وتبلغ مساحته 2400 هكتار مع حدود بحرية واسعة، ويلعب الدور األكثر أهمِّ
فـي صناعـة النقـل والتجـارة الدوليـة، حيـث يتبـادل السـلع مـع أكثـر مـن 80 مينـاًء مشـهوًرا 

عالمًيا من أفضل 35 خطَّ حاويات في العالم)15(.

https://bit.ly/2YCu7Ck
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2. ميناء باهنر
كان هذا الميناء هو الميناء الرئيسـي الوحيد لمدينة بندر عباس، لكن بعد تأسـيس ميناء 
الشهيد رجائي، صار الميناء الثاني لهذه المدينة. يقع في جنوب إيران وفي شمال الخليج 
ًة  العربـي، ويحتـّل المرتبـة الثالثـة بيـن موانـئ تصديـر البضائـع والمنتجـات اإليرانية، خاصَّ
البضائع غير النفطية؛ ونسبًة لوقوعه داخل منطقة بندر عباس، فإنَّه يستقبل عدًدا كبيًرا 
ـا فـي االزدهـار  مـن السـّياح والمسـافرين، وعلـى مـدى السـنوات الماضيـة لعـب دوًرا مهّمً

االقتصادي لهذه المنطقة)16(.
3. ميناء اإلمام الخميني

كان يحمـل اسـم مينـاء شـاهبور، لكـن بعـد الثـورة اإليرانية تّم تغيير اسـمه إلـى ميناء اإلمام 
الخمينـي، ويَُعـّد مـن أكبـر الموانـئ اإليرانيـة، ويقـع شـمال غـرب الخليـج العربـي بمسـاحة 
11044 هكتاًرا، بالُقرب من منطقة البتروكيماويات ومنطقة أروند التجارية، ويتمتَّع بسرعة 
التفريـغ وتحميـل جميـع أنـواع البضائـع؛ األمر الـذي جعله أحد أهّم البوابات التجارية على 

الخليج العربي)17(.
ويبُعـــد هذا المينـــاء 927 كلم من العاصمة طهران، إضافًة إلـــى كوِنه من أهّم الموانئ 
ة في التصدير واالستيراد، فإنَّ هذا الميناء يتمتَّع بميزة أُخرى، هي امتالكه أهّم  المختصَّ
ة بالبتروكيماويات في إيران، كما يُضّم منطقتين  عات الخاصَّ مصافي النفط، وأكبر المجمَّ
ة بهذا الميناء نحو 11 ألف هكتار،  تجاريتين )18(، وتبلغ مســـاحة المناطق التجارية الخاصَّ
وبالتالـــي تُعتبَـــر أكبر منطقـــة تجارية في إيران؛ وعلـــى مدى الســـنوات القليلة الماضية، 
وبعدما تّم االّتجاه نحو مزيٍد من سياســـات الخصخصة، اســـتطاَع هذا الميناء أن يجتذب 
رؤوَس أمـــواٍل مـــن القطاع الخاّص، بلغت أكثر من 12 ألف مليار ريال إيراني، أّي أكثر من 

285.7 مليون دوالر)19(.
4. ميناء بوشهر

تبلـغ مسـاحة محافظـة بوشـهر حوالـي 23 ألًفـا و167 كلـم2، ويبلـغ طـول سـواحلها 937 كلم 
مـع الخليـج العربـي، وتُضـّم العديـَد مـن الموانـئ الصغيـرة والكبيـرة، أهّمهـا وأكبرهـا فـي 
مجـال البضائـع التجاريـة مينـاء بوشـهر، الـذي يسـتقبل نحـو 8 مالييـن طـن مـن البضائـع، 
ولديه الُقدرة على الخدمات األُخرى، مثل خدمات الحاويات وتخزين البضائع والمنتجات 
ة،  ة والخاصَّ البترولية وخدمات الُرّكاب)20(. ولدى ميناء بوشـهر سلسـلٌة من األرصفة العامَّ
ويقع على بُعد 1228 كلم من طهران، ويُسـتخَدم هذا الميناء بشـكٍل خاّص، لنقل البضائع 

ة بين إيران والدول الُمِطلَّة على الخليج العربي)21(. العامَّ
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5. ميناء خرمشهر
هذا الميناء الذي يَُعّد أكبر ميناء تجاري ُحّر في إيران، يقع في شمال غرب الخليج العربي 
وجنوب غرب إيران، عند التقاء نهري أروند )شّط العرب( وكارون في محافظة خوزستان 
)األحواز(. يتمتَّع هذا الميناء بتاريخ طويل في المجال البحري، وحّتى قبل الثورة اإليرانية 

كان من أكبر الموانئ اإليرانية، باحتوائه على 20 رصيًفا.)22(
ية االقتصادية لهذا الميناء في مساحته، التي تبلغ 320 هكتاًرا، وُقربه من  تتمثَّل األهمِّ
يته التجارية وقوُعه  العـــراق، ووقوعه بالُقرب من منطقة أرونـــد التجارية، كما زاد من أهمِّ
كذلك بالُقرب من مصفاة عبادان، ومصانع الفوالذ في خوزستان، وتواُفر خطوط السكك 

الحديدية الداخلية، التي تربط هذا الميناء بشبكة السكك الحديدية بالبالد)23(.
6. ميناء آبادان )عبادان(

يقـع هـذا المينـاء علـى ضفـاف نهـر أرونـد )شـّط العـرب(، يحتـوي علـى 5 أرصفـة ومدخـل 
ميـاه بُعمـق 5.5 م، وتبلـغ المسـاحة اإلجماليـة للمينـاء 6.5 هكتار، وتبلغ مسـاحة المسـتودع 
د األغـراض واألنشـطة، كمـا ينشـط هـذا  ـى 2000 م2. رصيـف مينـاء عبـادان متعـدِّ المغطَّ
الميناء في نقل الُرّكاب والمسافرين إلى الدول المجاورة، حيث يتّم نقل حوالي 300 راكب 

بالقوارب يومًيا.)24(
7. ميناء تشابهار

يقـع مينـاء تشـابهار فـي محافظـة سيسـتان وبلوشسـتان جنـوَب شـرق إيـران، ويربـط إيـران 
تين؛  بالمحيـط الهنـدي عبـر خليـج عـدن وبحر العرب، ويتكوَّن هذا الميناء الكبير من محطَّ
ة خمسـة مراٍس)25(، وخالل  ة الشـهيد كالنتري، ولُكّل محطَّ ة الشـهيد بهشـتي ومحطَّ محطَّ
السـنوات القليلـة الماضيـة، اّتخـذت إيـران خطواٍت كبيرة لتطوير هـذا الميناء، حيث زادت 
طاقتـه مـن 2.5 مليـون طـن إلـى 8.5 مليـون طـن. وفـي العام 2018م، تّم بناء مرفأ بمسـاحة 
1800م )26(، ويمثِّـل هـذا المينـاء عنصـًرا محورًيـا فـي تطلُّعـات الهنـد لفتـح ممـّر للنقـل إلـى 

آسيا الوسطى وأفغانستان، يتجنَّب المرور عبر غريمتها باكستان.
ويَُعّد تطوير ميناء تشابهار، مشروًعا إيرانًيا-هندًيا قديًما يخدُم أهداًفا سياسيًة وأمنية 
ـــط التجارة المباشـــرة بيـــن البلدين، وبينهما وبين أفغانســـتان ودول  إليـــران والهند، ويُنشِّ
ية وشبكِة ســـكٍك حديدية تصُل حّتى أفغانستان،  وســـط آســـيا، عبر ربط الميناء بطرٍق برِّ
ية من الميناء  ر البلدان في عام 2003م توســـعة ميناء تشـــابهار، وإيصال الُطـــرق البرِّ وقـــرَّ
الواقع جنوب إيران على المحيط الهندي، حّتى حدود أفغانستان الواقعة في شمال شرق 

إيران)27(.
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جدول )1(: قائمة بأهّم الموانئ اإليرانية على بحر قزوين والخليج العربي

املنطقةاحملافظةاسم امليناء
الُبعد عن 

طهران
)كيلو متر(

طول 
املرافئ
)متر(

املوقع

بحر قزوين3651578أنزليجيالنأنزلي
بحر قزوين3001800بهشهرمازندرانأمير آباد
بحر قزوين2151430نوشهرمازندراننوشهر

الشهيد 
اخلليج 13508245بندر عباسهرمزجانرجائي

العربي
اإلمام 
اخلليج 10007765ماهشهرخوزستاناخلميني

العربي

اخلليج 11002272بوشهربوشهربوشهر
العربي

سيستان تشابهار
خليج عمان19611280تشابهاروبلوتشستان

اخلليج 9972471خرمشهرخوزستانخرمشهر
العربي

اخلليج 1700475بندر لنكههرمزجانلنكه
العربي

الشهيد 
اخلليج 15001447بندر عباسهرمزجانباهنر

العربي
آبادان 
اخلليج 1000416آبادانخوزستان)عبادان(

العربي
خليج عمان1602520جاسكهرمزجانجاسك

المصدر: بنادر و پايانه ها « بنادر ايران«https://bit.ly/(ZsPR4L . و تاريخچه بندرجاسک https://bit.ly/3tpqjlj . و مسير بندر جاسک 
https://bit.ly/30TnWLb به تهران

رابًعا: األهداف اإليرانية من تطوير الموانئ.. ميناء جاسك نموذًجا
ية ميناء جاسك بصورٍة الفتة، بعد أن اّتخذت حكومة حسن روحاني قراًرا بالبدء  تزايدت أهمِّ
في مشروٍع كبير لمّد خّط أنابيب نفط إلى الميناء منتصَف عام 2020م، ويمكن تناول هذا 

ية ودور الموانئ في خدمة السياسة اإليرانية، من خالل ما يأتي: الميناء كنموذٍج ألهمِّ

https://bit.ly/3tpqjlj
https://bit.ly/2ZsPR4L
https://www.pmo.ir/fa/portsandterminals-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d9%88-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7
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ية 1. ميناء جاسك.. الموقع واألهمِّ
تقـُع مدينـة جاسـك علـى بُعـد 320 كلـم شـرَق بنـدر عبـاس فـي محافظـة هرمزجـان جنـوَب 
ـة منذ العصور القديمـة، ويتمتَّع الميناء  يـٍة خاصَّ إيـران )انظـر خريطـة 3(، وكانـت ذات أهمِّ
دة، فضـاًل عن ُعمق المياه  الـذي يقـُع فـي هـذه المنطقـة بُقـدرات اقتصادية وسـياحية متعدِّ
ات مائيـة واسـعة لعبـور السـفن، وسـهولة الوصـول إلـى الميـاه الدوليـة، ووجود  ووجـود ممـرَّ
ل ميناء جاسك ميزًة اقتصاديًة كبيرة إليران،  مساحات واسعة لرسوِّ السفن الكبيرة، ويشكِّ
وذلك لموقعه اإلستراتيجي، وُقدرته على تحقيق إيرادات كبيرة من عبور وشحن البضائع، 

وبالتالي فهو يمثِّل أحَد مصادر الدخل الرئيسية بالنسبة إليران، بعد النفط والغاز.
ة إليران؛ ألنَّه  يًة خاصَّ ل أهمِّ من ناحيٍة أُخرى، فإنَّ موقع جاســـك اإلســـتراتيجي يشـــكِّ
ة، وهي هرمز وباب المنـــدب وملقا، ويتمثَّل ثُلث التجارة  يقـــُع بيـــن المضايق الثالثة المهمَّ
العالميـــة فـــي هذه المنطقـــة. هذه اإلمكانات والُقـــدرات الهائلة لهذا المينـــاء، جعلت منه 
ِه بخطوط نقل النفط، فضاًل عن إنشـــاء  مركًزا مناســـًبا لتطوير شـــواطئ مكران، عبر مدِّ
طة إيرانية لتخزين وتصدير النفط، بعد محطة خارك الواقعة في الركن الشمالي  ثاني محَّ

الشرقي للخليج العربي ُقبالة مدينة بوشهر اإليرانية.
خريطة )3(: ميناء جاسك على خليج ُعمان

https://arbne.ws/3vqHu7U ،المصدر: أيام إدارة ترامب األخيرة.. إيران على صفيح ساخن والعالم يحبس أنفاسه

وقد دفعت المخاوف بشـــأن تداعيات التوتُّرات اإلقليمية، والتي يُخشـــى أن تؤدِّي الى 
ـــف المالحـــة في مضيق هرمز وحـــدوث اختناق في إمدادات النفـــط العالمية، فضاًل  توقُّ

https://arbne.ws/3vqHu7U
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عـــن ازدحـــام هذا المضيق، إلى تحرُّك الدول المنتجة للنفط للبحث عن حلول وبدائل عن 
مضيـــق هرمـــز لنقل نفطها الخام إلى مختلف دول العالم؛ وبناًء على ذلك، فقد تّم إحداُث 
خـــّط أنابيب شـــرق-غرب الســـعودية الممتّد مـــن منطقة بقيق إلى مينـــاء ينبع على البحر 
األحمر، ويبلُغ طوله 1200 كلم، وخّط أنابيب حبشان-الفجيرة باإلمارات العربية المتحدة 
بطول 380 كلم، إضافًة لذلك تّم تأسيُس ثالثة خطوٍط أُخرى هي كركوك-جيهان، كركوك-

بانيـــاس. وفـــي إيران، أوصى المرشـــد علي خامنئـــي بالتفكير في تنويـــع محّطات تخزين 
وتصديـــر النفـــط)28(، في خطوٍة ترمي للبحـــث عن بديل أو خياٍر إضافـــي لمضيق هرمز، 
وكذلـــك لاللتفاف علـــى العقوبات التي فرضتهـــا إدارة الرئيس األمريكي الســـابق دونالد 
ة  ة لتصدير النفط بعد محطَّ ترامب؛ لذا تّم التركيز على ميناء جاســـك ليكون ثاني محطَّ

تصدير النفط الرئيسية الواقعة في جزيرة خارك.
ـــن الرئيُس حســـن روحاني المشـــروَع في الخامس والعشـــرين من  وبناًء على ذلك، دشَّ
يونيو 2020م؛ لمّد أنابيب نقل النفط من منطقة »غورة« في بوشـــهر )جنوب غرب إيران( 
إلى منطقة »جاســـك« )جنوب شـــرق إيـــران( الُمِطلَّة على بحر ُعمـــان خارج مضيق هرمز 
)انظـــر خريطـــة 4(، وتمتـــّد خطـــوط األنابيب لمســـافة 1100 كلم، باإلضافة إلى إنشـــاء 
وحداٍت ضخمة لتخزين النفط، وكان من المفترض أن يتّم االنتهاء من المشروع في مارس 
2021م، وفق تصريحات وزير النفط اإليراني بيجن زنغنه )29(، وتصل تكلفة مشروع ميناء 

جاسك إلى 1.8 مليار دوالر)30(.
خريطة )4(: مسير أنابيب النفط من منطقة غورة إلى ميناء جاسك

https://bit.ly/3tnfArw ،المصدر: وقتی ايران تنگه هرمز را دور می زند خط لوله گوره-جاسک؛ حذف تهديدات امنيت انرژی 

https://bit.ly/3tnfArw
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2. األهداف االقتصادية من تطوير ميناء جاسك
ها: ة فوائد اقتصادية، أهمَّ تهُدف إيران من وراء تطوير ميناء جاسك إلى تحقيق عدَّ

ل ميناء إيراني لتصدير  ات التصدير: عبر إنشاء أوَّ أ. سرعة تصدير النفط وتنويع محطَّ
ة الدول  النفط خارج مضيق هرمز الضيق عرًضا، والمكتّظ بالناقالت العابرة من وإلى كافَّ
الُمِطلَّة على الخليج العربي، وببدء التصدير منه، ســـينضّم ميناء جاســـك إلى موانئ إيران 

ة الرئيسية للبالد)31(. الرئيسية لتصدير النفط، بعدما كانت »خارك« هي المحطَّ
ة »خـــارك« ما يزيد عـــن %80 من صـــادرات النفط الخام،  ر إيـــران عبـــر محطَّ وتصـــدِّ
وسعت إلى تطوير سواحل مكران، التي يُوَجد بها ميناء جاسك منذ عشرات السنين، وإن 
كان بُخطى بطيئة، بعدما تعرَّضت جزيرة خارك لقصٍف مكثَّف على مدى سنوات الحرب 
ات تصدير النفط منذ ذلك  الثمانيـــة مع العراق، ووضعـــت إيران نُصب أعينها توزيَع محطَّ

الوقت.
ن من تصدير  ب. تهـــدف إيـــران إلى زيادة الُقدرة التصديرية والتخزينية؛ حيث ســـتتمكَّ
مليـــون برميـــل إضافـــي يومًيا عند رفع العقوبـــات األمريكية، وزيادة ُقـــدرة التخزين بـ 30 
مليـــون برميـــل، بعد بنـــاء 20 وحدة تخزيـــن ُكبرى)32(، علًمـــا أنَّ إجمالي صـــادرات النفط 
ة بســـبب العقوبات األمريكية، إلى أن وصلت إلى حوالي 200 ألف  اإليراني انهارت بشـــدَّ
برميل/يـــوم فقـــط منتصف 2020م، بعد أن وصلت إلى أكثر من 2.5 مليون برميل/يوم في 

2017م)33(.
ـــط إيـــران لمضاعفة إنتاجها مـــن صادرات  ج. زيـــادة صـــادرات البتركيماويـــات: تخطِّ
الصناعـــات البتروكيماويـــة، مثـــل وقود الســـّيارات والطائـــرات والبروبيليـــن وغيرها من 
ات النفطية، من خالل اســـتخدام ميناء جاســـك؛ لنقل إمدادات النفط الخام إلى  المشـــتقَّ
معامل تكرير البترول ومصانع البتروكيماويات، وتستهدف بذلك مضاعفة عوائد صادراتها 
من البتروكيماويات؛ لتصل إلى 25 مليار دوالر سنوًيا، بداًل من 12 مليار دوالر، مع التركيز 

على السوق اآلسيوية )34(.
ًة تلك المفروض عليها عقوبات، مثل  د. إنعاش بعض الصناعات المحلِّية الراكدة؛ خاصَّ
صناعة الحديد والصلب التي ستُساهم في تصنيع األنابيب، ويحتاج المشروع إلى صناعة 
1100 كلـــم من األنابيب الالزمة لنقل النفط، التي تّم ُصنع أجزاٍء منها محلًِّيا، عالوًة على 
لة، كصناعـــة المضّخات والمعّدات  الرغبـــة في إنعـــاش بعض الصناعات الثانويـــة والمكمِّ

الفنِّية والصمامات.
3. األهداف اإلستراتيجية واألمنية من تطوير ميناء جاسك

على الجانب اإلستراتيجي واألمني، تستهدف إيران تحقيق ما يأتي:
أ. إمكانيـــة تصديـــر النفط وقت األزمـــات: وال يمكن لها تحقيق ذلـــك إاّل بالخروج من 
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مضيق هرمز، وهو هدٌف تســـعى إيران لتحقيقه على أرض الواقع منذ ســـنوات، مع أنَّه لم 
يســـبق لها إغالق الممّر الدولـــي، حّتى أثناء الحرب اإليرانية-العراقيـــة)35(، إاّل أنَّ طهران 
تســـعى لضمان تدفُّق عوائد نقدية للنظام حال تـــأزُّم الخالف مع المجتمع الدولي، وُرّبما 
رة بإغالق مضيق هرمـــز، وكانت مثل تلك  ية تهديداتهـــا المتكرِّ كورقـــة ضغط إلثبـــات جدِّ

التهديدات محّل شّك على الدوام؛ بسبب عدم وجود بديل لتصدير النفط اإليراني.
وحول هذا األمر، قال روحاني خالل افتتاح المشـــروع: »إّن البُعد اإلســـتراتيجي لهذا 
نت مـــن إيجاد بدائل أُخرى لتصدير  المشـــروع يكُمـــن في أنَّ العديد من دول المنطقة تمكَّ
نفطها، في حال حدوث أمٍر خطير في مضيق هرمز، وإذا ما حَدث شـــيء لهذا المضيق؛ 

فإنَّ إيران ستكون البلَد الوحيد الذي ستتوقَّف صادراته النفطية«)36(.
ًة الُعمالء الدائمين، كالصين،  ب. طمأنة ُعمالء إيران على وفرة إمدادات النفط؛ خاصَّ
عبر رســـائل تُظِهر ُقدرة إيران على تأمين موارد الطاقة تحت مختلف الظروف الطبيعية 

ل المالحة في مضيق هرمز. أو االستثنائية، حال تعطُّ
ج. إعمار سواحل مكران والمنطقة الغربية من إيران؛ والتي تفتقر إلى التنمية العمرانية 
ة للقّوات المســـلَّحة اإليرانية محمـــد باقري، أنَّ  والبشـــرية، ويَعتِبـــر رئيـــُس األركان العامَّ
اإلستراتيجيَة الدفاعية اإليرانية تكُمن في »تطوير شواطئ مكران واستكمال المشروع«)37(.

د. إمكانية اســـتغالل النظـــام اإليراني للميناء في االلتفاف علـــى العقوبات األمريكية؛ 
وخدمة سياساٍت يتبّناها تجاه دول المنطقة، وبدعم من القواعد العسكرية للحرس الثوري 
المنتشرة على طول سواحل مكران بالُقرب من ميناء جاسك، وذلك على النحو التالي )38(:

حت الصين أنَّها لن ترفض أّي  ًة إلى الصين )صرَّ ب، خاصَّ )1( تسهيل نقل النفط الُمهرَّ
مساعدة هندسية للمشروع(، وبيع النفط في السوق السوداء.

ًة األسلحة والنفط( إلى الحوثيين اليمنيين والقّوات  بة )خاصَّ )2( شحن البضائع الُمهرَّ
الموالية إليران في ُكلٍّ من الصومال وكينيا.

)3( تهديد أمن المملكة العربية السعودية من الناحية الجنوبية )خليج عدن(.
)4( توسيع الوجود البحري للحرس الثوري بالُقرب من أراضي ُكلٍّ من الهند وباكستان، 

ية إستراتيجية كبيرة بالنسبة إليران. وهو أمٌر ذو أهمِّ
ة جديـــدة لتصدير نفطها؛ نظـــًرا للُقدرة  ويدعـــم هذا كـــون إيران ال تحتـــاج إلى محطَّ
د باســـتمرار بإغالق مضيق  التصديرية العالية لميناء خارك )39(. وعملًيا، ال تُوَجد دوٌل تهدِّ
هرمـــز ســـوى إيران؛ ما يدعم فكرة وجود أهـــداف أُخرى غير اقتصادية من وراء اإلصرار 

اإليراني على تطوير ميناء جاسك.
يات تطوير الموانئ اإليرانية والمشكالت التي تواجه مشروع جاسك خامًسا: تحدِّ

ًة لنقل النفط  يًة ُكبرى لالقتصاد اإليراني، خاصَّ مثَّلـــت المالحة البحرية والموانئ أهمِّ
دت الموانئ الواقعة في الشـــمال على بحر  والبضائـــع المختلفـــة من وإلى إيران؛ لـــذا تعدَّ
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يتها االقتصادية  عـــت أهمِّ قزويـــن، أو فـــي الجنوب على الخليج العربـــي وبحر ُعمان، وتنوَّ
مـــا بين موانئ ســـياحية أو تجارية لنقل الغـــاز والنفط والغالل والســـلع اإليرانية المميزة 
ـــرات، وموانئ لوجســـتية لربط إيران وبعض دول الجوار، كالهند، بدول  كالكافيار والمكسَّ

وسط آسيا.
وقـــد أولى النظاُم اإليرانـــي اهتماًما بالًغا بتطوير بعض الموانئ، ومنها ميناء جاســـك 
اإلستراتيجي، وذلك منذ منتصف عام 2020م، ومدَّ خطوط أنابيب بعيدة لنقل النفط إليه 
ات تصدير النفط  مـــن منطقـــة غورة على بعد 1100 كلم؛ رغبًة منه في إعادة تمرُكز محطَّ
خارج مضيق هرمز، وتحقيق أهداف أُخرى غير اقتصادية، كإمكانية استغالل الميناء في 
االلتفاف على العقوبات، والتهريب بأنواعه، وُرّبما لخدمة سياســـات النظام الخارجية في 
اإلقليم، وبدعم من القواعد العســـكرية للحرس الثوري المنتشـــرة بالقرب من ذلك الميناء 

الحيوي.
ها في ضعف  يات ونقاط الضعف، التـــي تتمثَّل أهمَّ مـــع ذلك، هناك العديد مـــن التحدِّ
لة الستقبال السفن والحاويات الكبيرة؛  البُنية التحتية لبعض الموانئ، بما يجعلها غير مؤهَّ
ة حاويات ومناطق تخزين الحاويات  بســـبب قيود الوصول إلى الميناء، وعدم وجـــود محطَّ
رات أداء الموانئ المنافسة. رات األداء، إذا ما ُقوِرنت بمؤشِّ بمناطق الميناء، وانخفاض مؤشِّ
كذلـــك تؤثِّر العقوبات المفروضة على تطوير الموانـــئ والنقل البحري اإليراني بصفة 
ة، نتيجًة للعقوبات األمريكية  ة، حيث تواجه إيران عجًزا مالًيا، وصعوبات اقتصادية عدَّ عامَّ
دة في عدٍد من الدول، مثل  نها من الوصول إلى أموالها المجمَّ المفروضة عليها، وعدم تمكُّ
يات، يواجه مشروع جاسك في الوقت  كوريا الجنوبية واليابان والصين؛ ونتيجًة لهذه التحدِّ
ات البناء، وكذلك نقَص التمويل الالزم الســـتكمال المشـــروع  الراهن نقًصا في مواد ومعدَّ

د له. في الوقت المحدَّ
يات فيما يتعلَّق باالســـتفادة من موانيها، ال ســـيما  فمنذ عام 2010م، تواجه إيران تحدَّ
دة، كان لها بالُغ األثر على االقتصاد، وعلى  بعدما تعرَّضت إيران لسالســـل عقوبات مشـــدَّ
حياة اإليرانيين اليومية، سنجد أنَّ األمم المتحدة فرضت عقوبات على األنشطة البحرية 
إليـــران فـــي عام 2010م، تمثَّلـــت في القراريـــن 1803 و1929، وبمقتضاهما تّم الســـماح 
د االتحـــاُد األوروبي في نفس العام  بتفتيـــش الســـفن اإليرانية فـــي المياه الدولية، كما جمَّ
األُصـــوَل المالية المملوكة للخطوط البحريـــة اإليرانية )IRISL(، وفرض حظًرا على تعاون 
شركات التأمين وإعادة التأمين المتواجدة على أراضيه مع الشركات اإليرانية، وظلَّت تلك 
ع في 2015م )40(. القرارت نافذًة لخمس سنوات، قبل أن يتّم رفعها باالتفاق النووي الموقَّ

ة  دت العقوبات أُصـــوَل وممتلكاِت الخطوط البحريـــة اإليرانية )IRISL(، وكافَّ  كمـــا جمَّ
الشـــركات التابعة لهـــا على األراضي األمريكيـــة، منذ يوليو 2005م، بموجـــب قرار وزارة 
دت العقوبـــات األمريكية األخيرة في نوفمبر  الخزانـــة األمريكية رقم 13382 )41(، ثم شـــدَّ
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2018م الخناَق على أنشـــطة الموانئ اإليرانية؛ كالنقل والشـــحن والتأمين، وتســـبَّبت تلك 
العقوبات في أضراٍر اقتصادية جســـيمة)42(، كتراُجع التجارة اإليرانية مع العالم الخارجي 
خالل عام 2019م، حيث تراجعت الواردات اإليرانية من الســـلع والخدمات بنســـبة 40% 
ة الصـــادرات اإليرانية للخارج )43(، عالوًة على المســـاهمة في نقص  تقريًبـــا، و %30 لكافَّ
ل آليات الدفع، واضطرار سفن  السلع الغذائية اإلستراتيجية واألدوية تحديًدا؛ نتيجًة لتعطُّ
النقل لالصطفاف أمام موانئ ُكبرى كاإلمام الخميني وبندر عباس، ورفض تفريغ البضائع 

قبل الحصول على قيمتها.
كما حرمت العقوبات إيران من اســـتكمال تطوير بعض موانئها، ووضعها على خطوط 
التجـــارة الدوليـــة، وتحقيق االســـتفادة من الشـــراكة مـــع دول ُكبرى. فعلى ســـبيل المثال، 
ة بســـبب العقوبـــات االقتصادية المتعاقبة على  تعرَّض ميناء تشـــابهار للتوقُّف أكثر من مرَّ
دت الهند  ية داخل أراضيها، وتعهَّ ذت الُطُرق البرِّ إيـــران، وذلك على الرغم من أنَّ إيران نفَّ
باســـتكمال باقي المشـــروع داخل أفغانستان، لكن ظّل التعاون بينهما محدوًدا، مع تصاُعد 
ة العقوبـــات الغربية على إيران في 2012م، وخـــوف الهند من الوقوع تحت طائلة تلك  حـــدَّ

العقوبات، قبل أن تتّم إعادة إحياء المشروع مع رفع العقوبات عن إيران في 2016م)44(.
ًة أُخرى، بفعل العقوبات التـــي فرضتها إدارة الرئيس  ل المشـــروع مرَّ وســـرعان ما تعطَّ
األمريكي الســـابق ترامب منتصف عام 2018م، وخشـــية التأثير علـــى المصالح الهندية-

رت إيران في  األمريكيـــة الوثيقـــة، علـــى الرغم من إعفاء المشـــروع من العقوبات. لذا قـــرَّ
ية«، والُمِضي منفردًة في اســـتكمال  يوليو 2020م إقصاء الهند من المشـــروع؛ »لعدم الجدِّ
د فوز إدارة جو بادين بالرئاسة  البُنية التحتية، وإنشـــاء خّط الســـكك الحديدية)45(. وبمجرَّ
ًة أُخـــرى للتلميح برغبتها في اســـتكمال اســـتثماراتها بميناء  األمريكيـــة، عـــادت الهند مرَّ

تشابهار.
رت  ر بـ 1.8 مليار دوالر، وفَّ وبينما يحتاج مشـــروع تطوير جاســـك إلى اســـتثمارات تُقدَّ
منهـــا إيـــران حّتـــى منتصف 2020م نحـــو 300 مليون فقط، وفق تصريحـــات وزير النفط 
بيجن زنغنه، الذي أشـــار إلى إمكانية توفير التمويل الباقي بواســـطة سوق األسهم)46(، مع 
احتماالت تغطية شـــركات روســـية لجزٍء من التمويل عبر شراكاٍت استثمارية)47(، لكّنها قد 
ًة أُخرى مع العقوبـــات األمريكية المفروضة على إيران، والتي تُعيق اســـتيراَد  تتصـــادم مرَّ
ات ومواد البناء الالزمة لمتابعة المشروع، والتي سبَق اإلشارة لها في نهاية المحور  المعدَّ

ل للدراسة. األوَّ
ونتيجـــًة للعقوبات األمريكية، أوكلَت الحكومـــُة اإليرانية موضوَع تصنيِع 1100 كلم من 
األنابيب الفوالذية، التي يتّم اســـتخداُمها في المشـــروع، إلى عدٍد من الشركات اإليرانية، 
هي شركة »مباركه« للُصلب بأصفهان، شركة »أوكسين خوزستان« للُصلب، مصنع األحواز 
لألنابيـــب، مصنـــع ماهشـــهر لألنابيب، ومصنع الصفـــا لألنابيب، لكن هـــذه المصانع قد 
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تواجـــه صعوبات؛ بســـبب العقوبـــات، كما أنَّ عـــدًدا منها تّم إدراُجه فـــي قائمة العقوبات؛ 
بسبب تعاونها مع الحرس الثوري المّتهم بتمويل اإلرهاب.)48(

خالصــــة
ية المالحة البحرية ِضمن عالقاتها الخارجية، وامتالكها  رغَم موقِع إيران الجغرافي، وأهمِّ
ة لحركِة التجارة، ووجود ُفرٍص لتحقيِق مكاسـبَ  العديَد من الموانئ اإلسـتراتيجية والمهمَّ
هاتـه الخارجيـة، ومواجهتـه  ـة، غيـَر أنَّ طبيعـَة النظـام وتوجُّ اقتصاديـة وإسـتراتيجية مهمَّ
لعقوبـاٍت وُعزلـٍة دوليـة لفتـراٍت زمنيـة طويلـة منـذ ثـورة عـام 1979م، قـد حَرمـت إيـران من 
تحقيـق اسـتفادٍة ُقصـوى مـن هـذه اإلمكانيـات الهائلـة، ووضَعـت قيـوًدا على حركـة تجارتها 
عبَر هذه المنافذ، بّل حرمتها من الموارد الالزمة من أجل تطوير الموانئ وزيادة ُقدراتها 

وفاعليتها في حركة التجارة الدولية.
ـــُد مشـــروُع تطويِر مينـــاء جاســـك نموذًجا لهذه  وال تـــزال هـــذه القيـــود قائمة، ويجسِّ
يـــات المرتبطة بالعقوبات وضعف التمويل، لهذا على الرغم من أنَّ الرئيَس روحاني  التحدِّ
ـــط إلكماِل هذا المشـــروع وافتتاِحه قبَل نهاية دورته الرئاســـية الثانية؛ ليُحَســـب  قـــد خطَّ
هَة  قها خالَل فترِة رئاســـِته، لكن يبـــدو أنَّ الدعـــوات الموجَّ لـــه ضمـــن إنجازاِته التـــي حقَّ
للحكومة بالتركيِز على الجودِة وعدِم اإلسراِع في افتتاحه، فضاًل عن العقوباِت األمريكية، 
صة في  والصعوباِت المالية، وعدِم إمكانيِة عقد اتفاقياٍت مع الشـــركاِت العالمية المتخصِّ
بنـــاِء خطوِط انتقاِل النفط ومحطـــات تخزين الوقود في الوقِت الراهن، قد تُعرقل ِخطط 

روحاني، وُرّبما سيحتاُج إتماُم المشروِع إلى المزيِد من الوقت.
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)18( الی گشت، بنادر معروف در جنوب ايران )03 دی 1328هـ.ش)، تاريخ االطالع: 06 فبراير 2021م،
.https://bit.ly/3cjQfK0

)19( اپارات، معرفی منطقه ويژه اقتصادی بندر امام خمينی)ره)، مرجع سابق.
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)23( المرجع السابق.
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.https://bit.ly/39Gx5fv ،فبراير 2021م
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.https://bbc.in/39BIKfx ،االطالع: 13 فبراير 2021م
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.https://bit.ly/3tiC0ec ،االطالع: 0) فبراير 2021م
ية االقتصادية لميناء تشابهار والُفرص المتاحة إليران والهند وباكستان«،  )27( أحمد شمس الدين ليلة، »األهمِّ
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.118-120
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